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 Město Ostrov 

Usnesení 

z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 10. dubna 2019 od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

Program: 
1. Složení slibu člena ZM 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 01. 01. 2018 – 31.12.2018 

4. Závěrečný účet města za rok 2018, příděl prostředků do fondů města, účetní závěrka k 31. 

12. 2018 

5. Rozpočtová opatření  

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

7. Projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, 

Ostrov - schválení podání žádosti o dotaci 

8. Projekt na zpracování plánu ÚSES - schválení podání žádosti o dotaci 

9. Projekt na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace - 

schválení podání žádosti o dotaci 

10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – byt č. 1180/2 

11. Občan města roku 2018 

12. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

13. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 

14. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Biatlon klub OSTROV, z.s. 

15. Změna v zastoupení města v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť radioaktivních 

odpadů 

16. Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 1798 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

17. Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 1799 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

18. Zrušení předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7, Ostrov 

19. Bezúplatný převod části p. p. č. 98/1 v k. ú. Kfely u Ostrova od ČR SPÚ – pod stavbou 

propustku vybudovaného v rámci „Rekonstrukce MK v obci Kfely" 

20. Plánovací smlouva pro výstavbu části veřejné infrastruktury na Průmyslové zóně Ostrov a 

následný převod stavebních objektů do majetku Města Ostrov 

21. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO 

22. Zprávy z výborů 

 

 

1. Složení slibu člena ZM 

- bez usnesení.  
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2. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 36/19 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2018 

pod č. 114/18, 171/18, 178/18 až 180/18 a z roku 2019 pod č. 2/19 až 4/19, 9/19, 11/19 a 13/19 

až 34/19. 

 

 

3. Zpráva o činnosti MP Ostrov za období 01. 01. 2018 – 31.12.2018 

Usn. ZM č. 37/19 

ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2018 v předloženém znění. 

 

 

4. Závěrečný účet města za rok 2018, příděl prostředků do fondů města, účetní závěrka k 31. 12. 

2018 

Usn. ZM č. 38/19 

ZM vyjadřuje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním hospodařením města 

Ostrov za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Ostrov za rok 2018, a to bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily     

478 414 tis. Kč a celkové výdaje města činily 357 920 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2018 

skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 120 494 tis. Kč. 

 

Usn. ZM č. 39/19 

ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 120 494 tis. Kč za rok 2018 v tomto 

členění:  

- do Fondu sociálního převést 249 tis. Kč,   

- do Fondu budoucnosti převést 20 000 tis. Kč 

- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 100 245 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2018 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 

výdajů v roce 2019 

 

Usn. ZM č. 40/19 

ZM schvaluje účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov za účetní období 

2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

 

 

5. Rozpočtová opatření  

a) Rozpočtové opatření č. Z2/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

krmiva a ostatního materiálu pro potřeby psího útulku z přijatých darů v roce 2018 

Usn. ZM č. 41/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z2/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 12.220 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 12.220 Kč na nákup krmiva  

a ostatního materiálu pro potřeby psího útulku z přijatých darů v roce 2018. 

 

b) Rozpočtové opatření č. Z3/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

DDHM pro JSDH z přijatého daru v roce 2018 

Usn. ZM č. 42/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z3/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 20 tis. Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 20 tis. Kč na nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku pro JSDH z přijatého daru v roce 2018. 
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c) Rozpočtové opatření č. Z4/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové 

hospodářství 

Usn. ZM č. 43/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z4/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 6.111.127,30 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 1.082.006,49 Kč na provoz sběrného 

dvora, zvyšují se výdaje o 1.000.000 Kč na svoz komunálního odpadu a zvyšují  

se výdaje o 4.029.120,81 Kč na svoz separovaného odpadu. 

 

d) Rozpočtové opatření č. Z5/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na zvýšení 

nákladů k příkazní smlouvě za správu skateparku 

Usn. ZM č. 44/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z5/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 84.000 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 84.000 Kč na zvýšení nákladů 

k příkazní smlouvě za správu skateparku. 

 

e) Rozpočtové opatření č. Z6/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR  

na rekonstrukci Horské ulice 

Usn. ZM č. 45/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z6/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 66.000 Kč převodem z fondu rezerv 

 a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 66.000 Kč 

 na rekonstrukci Horské ulice. 

 

f) Rozpočtové opatření č. Z7/2019 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci 

ulic Májová, Štúrova a Palackého  

Usn. ZM č. 46/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z7/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 2.000.000 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 2.000.000 Kč na rekonstrukci ulic 

Májová, Štúrova a Palackého. 

 

g) Rozpočtové opatření č. Z8/2019 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště 

v Jáchymovské ulici 

Usn. ZM č. 47/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z8/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 550.000 Kč převodem z fondu rezerv 

 a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 550.000 Kč 

 na parkoviště v Jáchymovské ulici. 

 

h) Rozpočtové opatření č. Z9/2019 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště 

Májová ulice 12. etapa v úseku Horská - Borecká 

Usn. ZM č. 48/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z9/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 4.500.000 Kč převodem z fondu rezerv 

 a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 4.500.000 Kč na parkoviště 

Májová ulice 12. etapa v úseku Horská – Borecká. 
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i) Rozpočtové opatření č. Z10/2019 – OMM – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

pozemků 

Usn. ZM č. 49/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z10/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 500.000 Kč převodem z fondu rezerv 

 a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 500.000 Kč na nákup pozemků. 

 

j) Rozpočtové opatření č. Z11/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR  

na pořízení kamer a upgrade hlasovacího systému v zastupitelském sále  

Usn. ZM č. 50/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z11/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 380.000 Kč převodem z fondu rezerv 

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 380.000 Kč na pořízení kamer 

 a upgrade hlasovacího systému v zastupitelském sále. 

 

k) Rozpočtové opatření č. Z12/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na přípravu 

výběrového řízení na zateplení čp. 1323-1324 

Usn. ZM č. 51/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z12/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 100.000 Kč na přípravu 

výběrového řízení na zateplení čp. 1323-1324. 

 

l) Rozpočtové opatření č. Z13/2019 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR  

na příspěvek do fondu oprav z roku 2018 

Usn. ZM č. 52/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z13/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 70.283 Kč převodem z fondu rezerv 

 a rozvoje, zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 29.705 Kč na příspěvek do 

fondu oprav a zařazují se výdaje ve výši 40.578 Kč na zúčtovatelné služby v neobsazených 

bytech. 

 

m) Rozpočtové opatření č. Z14/2019 – OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Základní 

školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace na pořízení herního 

prvku na zahradu školy 

Usn. ZM č. 53/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z14/2019: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 213.920,40 Kč z nařízeného odvodu 

Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace  

a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 213.920,40 Kč na pořízení herního 

prvku na zahradu školy. 

 

n) Rozpočtové opatření č. Z15/2019 – OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské 

školy Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace na pořízení herního prvku na zahradu školy 

Usn. ZM č. 54/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z15/2019: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 150.713 Kč z nařízeného odvodu 

Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace a zařazují se výdaje  

do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 150.713 Kč na pořízení herního prvku na zahradu školy. 
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o) Rozpočtové opatření č. Z16/2019 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR  

na individuální dotace 

Usn. ZM č. 55/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z16/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 350.000 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje, zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč na rezervu pro 

poskytování individuálních dotací, zařazují se výdaje ve výši 100.000 Kč na individuální dotaci 

pro První Krušnohorskou o.p.s. a zařazují se výdaje ve výši 150.000 Kč na individuální dotaci 

pro City Triathlon Karlovy Vary. 

 

p) Rozpočtové opatření č. Z17/2019 – OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR  

na individuální dotace na NI transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb 

prevence  

Usn. ZM č. 56/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z17/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města na rok 2019 o 350.000 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu na rok 2019 o 350.000 Kč na  

programové dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb.  

 

 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 57/19 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 5/2019-RD z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem Jaroslavem 

Kadeřábkem v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 58/19 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 6/2019-POZ z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem Václavem 

Mondekem a paní Monikou Mondek v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 59/19 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 7/2019-POZ z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem Richardem 

Dosedělem a paní Nikolou Kolmanovou v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 60/19 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 8/2019-RD z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem Lukášem Šeflem 

a paní Blankou Šeflovou v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 61/19 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 8/2019-POZ z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s paní Petrou 

Sedlmajerovou a panem Michalem Sedlmajerem v předloženém znění. 

 

 

7. Projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, 

Ostrov - schválení podání žádosti o dotaci 

Usn. ZM č. 62/19 

ZM schvaluje projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů – ZŠ 

Májová, Ostrov“ dle předloženého návrhu. 
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Usn. ZM č. 63/19 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy z IPRÚ Karlovy Vary SC 2.4 

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL, na projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů – ZŠ Májová, Ostrov“, s předpokládanou maximální celkovou 

výší nákladů 5 924 981,86 Kč. 

 

Usn. ZM č. 64/19 

ZM schvaluje zajištění financování projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a 

řemeslných oborů – ZŠ Májová, Ostrov“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových 

nákladů, což podle rozpočtu činí 5 924 981,86 Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 10 

% celkových způsobilých výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů 

projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. ZM č. 65/19 

ZM pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 

dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k veškeré následující 

související administraci projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných 

oborů – ZŠ Májová, Ostrov“, na který je podávána žádost o dotaci do výzvy z IPRÚ Karlovy 

Vary SC 2.4 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL.  

 

 

8. Projekt na zpracování plánu ÚSES - schválení podání žádosti o dotaci 

Usn. ZM č. 66/19 

ZM schvaluje projekt „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Ostrov“ dle předloženého návrhu. 

 

Usn. ZM č. 67/19 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do 52. výzvy z Operačního programu Životní prostředí, 

prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílení přirozené funkce krajiny na projekt „Zpracování 

plánu ÚSES pro ORP Ostrov“, s předpokládanou maximální celkovou výší nákladů 1 680 000,- 

Kč. 

 

Usn. ZM č. 68/19 

ZM schvaluje zajištění financování projektu „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Ostrov“, a to 

předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 1 680 000,- 

Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu a 

financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou 

realizaci. 

 

Usn. ZM č. 69/19 

ZM pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 

dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k veškeré následující 

související administraci projektu „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Ostrov“, na který je 

podávána žádost o dotaci do 52. výzvy z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, 

specifický cíl 4.3 – Posílení přirozené funkce krajiny. 

 

 

9. Projekt na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace - schválení 

podání žádosti o dotaci 

Usn. ZM č. 70/19 

ZM schvaluje projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho propagace“ dle 

předloženého návrhu. 
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Usn. ZM č. 71/19 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy z Fondu malých projektů z Programu spolupráce 

na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–

2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v 

oblasti turismu a jeho propagace“, s předpokládanou maximální celkovou výší nákladů 17 639,27 

€. 

 

Usn. ZM č. 72/19 

ZM schvaluje zajištění financování projektu „Projekt na podporu přeshraniční spolupráce v 

oblasti turismu a jeho propagace“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových 

nákladů, což podle rozpočtu činí 17 639,27 €, následné spolufinancování projektu ve výši 15% 

celkových způsobilých výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů 

projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. ZM č. 73/19 

ZM pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 

dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k veškeré následující 

související administraci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti turismu a jeho 

propagace“, na který je podávána žádost o dotaci do výzvy Fondu malých projektů z Programu 

spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem 

Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce.  

 

 

10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení – byt č. 1180/2 

Usn. ZM č. 74/19 

ZM neschvaluje prominutí části poplatků z prodlení ve výši 156 981,40 Kč při podání žádosti o 

povolení oddlužení, paní D. B. 

 

 

11. Občan města roku 2018 

Usn. ZM č. 75/19 

ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2018“ paní Mgr. Andree Burešové za dlouholeté 

úspěšné vedení tanečního souboru Mirákl a rovněž za vynikající výsledky a prezentaci města 

nejen v naší republice, ale také v zahraničí.  

 

 

12. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

Usn. ZM č. 76/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 80 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akce Rockový Ostrov 2019 se spolkem Dendis Music z. s., se sídlem Lidická 1212, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 26672316, zastoupený Josefem Balákem. 

 

Usn. ZM č. 77/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 20 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

doprovodných akcí pro veřejnost v Letohrádku Ostrov 2019 s Galerií umění Karlovy Vary, 

příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Goethova stezka 1215/6, Karlovy Vary, 

PSČ 360 01, IČO 66362768, zastoupenou Mgr. Janem Samcem. 
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Usn. ZM č. 78/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 20 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Horní hornohradskou kulturní sezónu 

2019 s Horním hradem o. p. s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ 360 01, IČO 26355752, 

zastoupený Mgr. Ditou Kinštnerovou. 

 

Usn. ZM č. 79/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 50 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s kulturními, 

sportovními a společenskými akcemi pro osoby se zrakovým handicapem se SONS ČR, z.s., 

Oblastní odbočka SONS Karlovy Vary, se sídlem Stará Kysibelská 602, Karlovy Vary, PSČ 360 

09, IČO  65399447, zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem. 

 

Usn. ZM č. 80/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 10 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akce Prima Cup 2019 se spolkem Stáj Prima horseland z. s., se sídlem Vykmanov 24, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou.  

 

Usn. ZM č. 81/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 80 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, návštěvy divadelních a hudebních 

představení, Diaporadna a provoz kanceláře se Svazem diabetiků ČR, pobočným spolkem 

Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47701897, zastoupený Juditou 

Ilkovou. 

 

Usn. ZM č. 82/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 45 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených se zájezdy a 

činností Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ostrov, se sídlem 

Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 63557746, zastoupený Ing. Jiřím Žemličkou. 

 

Usn. ZM č. 83/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 10 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí Love 

festival v Ostrově s panem Petrem Šimůnkem, nar. xxxx, bytem xxxx, Plzeň, PSČ 318 00. 

 

Usn. ZM č. 84/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 85 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s organizací 

společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů se spolkem Zájmový spolek důchodců Ostrov 

z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26584450, zastoupený Petrem 

Surňákem. 

 

Oblast sportu – nad 50 tis. Kč 

Usn. ZM č. 85/19 

ZM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro City Triathlon 

Karlovy Vary z. s., se sídlem Šmeralova 320, Karlovy Vary, PSČ 36005, IČO 27011186, 

zastoupený Vladimírem Malým.  
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Usn. ZM č. 86/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 100 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s celoroční činností se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem Dlouhá 103, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 66362776, zastoupený Jiřím Čechmanem. 

 

Usn. ZM č. 87/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 695 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov z. s., se sídlem U Nemocnice 

1202, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupený Ing. Pavlem Bursíkem. 

 

Usn. ZM č. 88/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 345 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI OSTROV z. s., se sídlem 

Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupený Vlastimilem Šindarem. 

 

Usn. ZM č. 89/19 

ZM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro První 

Krušnohorská o. p. s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 

02429497, zastoupenou Bc. Miroslavem Račkem. 

 

Usn. ZM č. 90/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 70 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku a 25 000,00 Kč na krasobruslařský závodem o Pohár města Ostrova s SKK OSTROV z. 

s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22606319, zastoupený Zuzanou 

Hejhalovou. 

 

Usn. ZM č. 91/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 45 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s přípravou a 

účastí na MČR 2019 v Pony sportu se spolkem Stáj Prima horseland z. s., sídlem Vykmanov 24, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou.  

 

Usn. ZM č. 92/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 295 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku a pořádáním závodu Běh 17. Listopadu a Memoriálu M. Kitzbergera se spolkem 

Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov z. s., se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

18229395, zastoupený Miroslavem Faktorem. 

 

Usn. ZM č. 93/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 150 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku, oddílů a provoz sportovních zařízení se spolkem Tělovýchovná jednota Ostrov z. s., se 

sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, zastoupený Ladislavem 

Martínkem. 
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Usn. ZM č. 94/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 80 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s celoroční 

činností se spolkem TS Mirákl z. s., se sídlem Lidická 653, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 01757083, 

zastoupený Mgr. Andreou Burešovou Klugovou. 

 

Usn. ZM č. 95/19 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 100 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu mládežnického volejbalu 

v Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko  z. s., sídlem Vítězná 414/72, 

Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02720132, zastoupený Janem Merunou. 

 

 

13. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 

Usn. ZM č. 96/19 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2019 ve výši 

85 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na provoz odchytové služby 

a následnou péči o zvířata pro spolek OSTROVSKÝ MACÍK, z. s., se sídlem Horní Žďár 50, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO: 27006956, zastoupený paní Hanou Šimkovou. 

 

 

14. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Biatlon klub OSTROV, z.s. 

Usn. ZM č. 97/19 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2019 ve výši 

35 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou na úhradu nákladů spojených s nákupem 

duosestavy kontejnerů pro Biatlon klub OSTROV, z. s., se sídlem Májová 844, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO, zastoupenou Michaelou Kuncovou. 

 

 

15. Změna v zastoupení města v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť radioaktivních 

odpadů 

Usn. ZM č. 98/19 

ZM deleguje Ing. Jana Bureše zastoupením města Ostrov v Občanské kontrolní komise (OKK) 

při Správě úložišť radioaktivních odpadů. 

 

 

16. Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 1798 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 99/19 

ZM neschvaluje prodej pozemku st. p. č. 1798 o výměře 24 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

manželům J. Č., nar. xxxx  a A. Č., nar. xxxx, oba trvale xxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle 

znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. 

Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

17. Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 1799 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 100/19 

ZM neschvaluje prodej pozemku st. p. č. 1799 o výměře 34 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

manželům L. B., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov a N. B., nar. xxxx, bytem xxxx, za cenu 

dle znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. 

Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
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18. Zrušení předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7, Ostrov 

Usn. ZM č. 101/19 

ZM trvá na uplatnění předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7, 363 01 Ostrov a 

ideálního podílu o velikosti 209/4792 k pozemku st. p. č. 2678 a společným částem budovy  č. p. 

1329 na pozemku stojící v k.ú. Ostrov nad Ohří, ve vlastnictví manželů J. Ž., r.č. xxxx a J. Ž., r.č. 

xxxx, v případě prodeje předmětné nemovité věci, a to  za podmínek stanovených kupní 

smlouvou  reg. č. 077-16-03-03 uzavřenou dne 29.01.2016 mezi Městem Ostrov a J. a J. Ž. 

 

 

19. Bezúplatný převod části p. p. č. 98/1 v k. ú. Kfely u Ostrova od ČR SPÚ – pod stavbou 

propustku vybudovaného v rámci „Rekonstrukce MK v obci Kfely" 

Usn. ZM č. 102/19 

ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 98/1, odděleného GP č. 355-225/2018 jako 

p. p. č. 98/7 o výměře 5 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit 

s majetkem státu, které má Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

130 00 Praha 3, IČO: 013 12 774, do vlastnictví Města Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 

Ostrov, IČO: 002 54 843. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí Město Ostrov. 

 

 

20. Plánovací smlouva pro výstavbu části veřejné infrastruktury na Průmyslové zóně Ostrov a 

následný převod stavebních objektů do majetku Města Ostrov 

- bez usnesení 

 

 

21. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu 

PO 

- bez usnesení.  

 

 

22. Zprávy z výborů 

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jan Bureš  v.r.                                                                        Ing. Marek Poledníček v.r.                    

   starosta města                                                                                  místostarosta města 


